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  ،مــــــــــ�ة ال�راســــــــــة عامــــــــــان ل�ــــــــــل مــــــــــ� الــــــــــ�بل�م العــــــــــام وال�ــــــــــاص  

 .���� وعام واح� لل�#ة ال� ه��!ة لل اج

  ���� مــ�ت�!عق� ام�)ان ال�بل�مات العامة وال�اصــة وال�ــ#ة ال� ه��!ــة لل اج�ــ

اق��احــات ل.#ــة فــى العــام فــى ال �اع�ــ� ال�ــى !ق�هــا م.لــ- ال�ل,ــة ب#ــاء علــى 

 ال�راسات العل,ا 2ال�ل,ة. 

 
ً
 : الدبلــــوم  أوال

 د���وط�א�	

د�
وמ��:� �

  �'ـــــــ&%$ لق"ـــــــ� ال!الـــــــ  فـــــــى أ� مـــــــ� الـــــــ�بل�مات العامـــــــة أن ��ـــــــ�ن حاصـــــــًال علـــــــى ل��ـــــــان�  -
  أو�7ال�ر�2س م� ال4امعات ال.3%2ة أو ما �عادلها أو م� أ� معه� عل.ى م-ا,% مع&%ف *ه. 

درجــــة �'ـــ&%$ لق"ـــ� ال!الـــ  فـــى أ� مـــ� الـــ�بل�مات ال8اصـــة أن ��ـــ�ن حاصـــًال علـــى  -
 الل��ان� م� ;ل�ة دار العل�م أو ;ل�ة م-ا,%ة.  

    -;.ا یلى :وق� تB تع�یل *الالئ=ة  

ــًا اذا ح3ــــل علــــى  - ــ� ال!الــــ  ناج=ــ ــل�ة  �65عــ   % مــــ� م4.ــــ�ع درج&ــــى االن'ــــ!ة الف3ــ
  .مع درجة االخ&�ار ال-هائى  

-  * �    -ان'اء دبل�مات ج�ی�ة ب-Nام ال�اعات ال.ع&.�ة وهى :ص�ر الق%ار ال�زار
��م������א	�א��وא�������א	������د�� -1 �

2- ���������א	��� د���م�א	����א	������	

3- �� د���م��%�$����א	#وאج�وא!�א א�

ــاص  - ــدة و اخل ــاعات املعتم ــام الس ــة بنظ ــدبلومات اخلاص ــامج ال ــى برن ــول خرجي   بقب
  . كليات دار العلوم (تعليم مفتوح)

درجــة الل��ــان� مــ� ;ل�ــة دار العلــ�م �قQل فى ب%امج ال�بل�مات ال8اصة ال=اصل�ن على   -
    جامعة القاه%ة نNام ال&عل�B ال.ف&�ح ب&ق�ی% مق�Qل على االقل .
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-  �ــ ــام مــ ــ�بل�م العــ ــى الــ ــل"� علــ ــالب ال=اصــ ــ.ح لل!ــ ــاه%ة ��ــ ــة القــ ــ�م جامعــ ــة دار العلــ   ;ل�ــ
ســاعة فــى اساســ�ات  40و االل&=اق *ال�بل�م ال8اص وذلــW *عــ� اج&�ــاز دورة تأه"ل�ــة مــ�تها 

 لعل.ى .ال\=] ا

 ثانيًا: درجة املاجستري  

 ��
�����:���א
����א
����د���
����ط�
	�د�א
ط�
−�� �

ــة و  -1 ــة الع%�7ـــ ــى اللغـــ ــان� فـــ ــة الل��ـــ ــى درجـــ ــ�له علـــ ــا،آح3ـــ ــ�م  دابهـــ ــالم�ةو العلـــ    اإلســـ
مـــ� معهـــ� عل.ـــى آخـــ% م-ـــا,% و أمـــ� ال4امعـــات ال.3ـــ%2ة  األقـــلب&قـــ�ی% ج"ـــ� علـــى 

  �م ال8ــــــاص مـــــ� ;ل�ـــــة دار العلــــــ�م علـــــى الـــــ�بل ن ��ـــــ�ن حاصــــــالً أو أ، مع&ـــــ%ف *ـــــه
  .  األقلب&ق�ی% ج"� على 

 :������

����ل�
د����א
��−����ط� �

 اج&�از ال�-ة ال&.ه"��ة ب-4اح.   -

ــاً  - ــ�م *=bــــ ــا  أن �قــــ ــات العل�ــــ ــ%ه م4لــــــ� ال�راســــ ــ�ع �قــــ ــى م�ضــــ ــ%ع ال&38ــــــe فــــ ــى فــــ   فــــ
ب-ــاء علــى اق&ــ%اح م4لــ� الgل�ــة *عــ� مــ%ور ســ-ة علــى األقــل مــ� تــار2خ م�افقــة م4لــ� 

    .اسات العل�ا على ت�4"ل ال.�ض�ع"ال�ر 

   .� م�ة ال�راسة لل�-ة ال&.ه"��ة عام واح

  راســات العل�ــا وال\=ــ�ث علــى�إذا م% على ال!ال  أر7ع س-�ات م� تــار2خ م�افقــة م4لــ� ال
جاز ل.4ل� الgل�ة أن �!ل  م� ق"�ه أق3اها عامان *ع� أخl م�افقــة   –ت�4"ل م�ض�عه  

  .e&8.ال Bال.'%ف وم4ل� الق� 

:��
���������
��−و د��מ���د�ل�� �

ــًا اذا ح3ــــل علــــى  - ــ� ال!الــــ  ناج=ــ ــل�ة  �70عــ   % مــــ� م4.ــــ�ع درج&ــــى االن'ــــ!ة الف3ــ
 مع درجة االخ&�ار ال-هائى  .

 * ح�3ل ال.&ق�م على ال�بل�م ال8اص فى م4ال ال&e38 *�ل�ــة دار العلــ�م جامعــة القــاه%ة
  ب&ق�ی% ج"� على االقل ب-Nام ال�اعات ال.ع&.�ة .
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ــات *  ــ� ال.nس�ـ ــ� احـ ــة مـ ــة االن4ل"2oـ ــى اللغـ ــل) فـ ــ&�� (ال&�2فـ ــات م�ـ ــ  الم&=انـ ــاز ال!الـ اج&�ـ
� ت ال.-اق'ة العل-�ة لل\=] .ا.ع&%ف بها م� ال4امعة قQل اج%اءوالال&عل�.�ة   �

 ثالثًا:درجة الدكتوراه  

 �:!د��و�א

د����א��
�����ط�
	�د�א
ط �

ــ�ی% ج  - ــ%ع ال&38ــــe ب&قــ ــ&"% فــــى فــ ــة ال.اج�ــ ــ�له علــــى درجــ ــ� ح3ــ ــ� علــــى االقــــل مــ "ــ
 ".خ% م-ا,% مع&%ف *ه م� ال4امعةال4امعات ال.3%2ة ، أو م� أ� معه� عل.ى آ

 أن ی&ق�م *!ل  إلى ع."� الgل�ة لق"�ه مع ع-�ان ال\=] ال.ق&%ح وخ!ة ال\=].   -

 �:د�	
��د"�א �

ال=ــ� األدنــى لل=3ــ�ل علــى درجــة الــ�;&�راه ســ-&ان م"الدی&ــان مــ� تــار2خ م�افقــة م4لــ�  -
  عل�ا وال=� األق3ى خ.� س-�ات.  ال�راسات ال

ر7ــع ســ-�ات وعلــى rالــ  الــ�;&�راه خ.ــ� ســ-�ات مــ� أذا مــ% علــى rالــ  ال.اج�ــ&"% إ -
ــ�عه  ــ4"ل م�ضــــــــــــ ــى ت�ــــــــــــ ـــــــ ــا علـــــ ــات العل�ــــــــــــ ــة م4لــــــــــــــ� ال�راســــــــــــ ــار2خ م�افقــــــــــــ    –تــــــــــــ

عــ� اخــl م�افقــة ال.'ــ%ف * ق3ــاها عامــان أن �!لــ  مــ� ق"ــ�ه ل.ــ�ة أجــاز ل.4لــ� الgل�ــة 
ـــــــــــــــــــ&e ول4-ــــــــــــــــــــة ال�ر  ــ� الق�ــــــــــــــــــــB ال.8ـ   . اســــــــــــــــــــات العل�ــــــــــــــــــــا *الgل�ــــــــــــــــــــةوم4لــــــــــــــــــ

ذا تقــ�م ال.'ــ%ف عــ� r%2ــt م4لــ� الق�ــB *!لــ  إ شــه%أو2ــ&B مــ� الق"ــ� آل�ــا ل.ــ�ة ســ&ة 
 ت'�"ل ل4-ة ال=�B على رسالة ال!ال ، وت.u ال.�افقة على ال&'�"ل".

:��
���������
��−و د��מ���د�ل�� �

  ة % مــ� م4.ــ�ع درج&ــى االن'ــ!ة الف3ــل�  �70عــ� ال!الــ  ناج=ــًا اذا ح3ــل علــى  -
  مع درجة االخ&�ار ال-هائى  .

ــ&"%  - ــى ال.اج�ـ ــل"� علـ ــ\ة لل!ـــالب ال=اصـ ــل *ال-�ـ ــة ال&�2فـ ــى درجـ ــ�ل علـ ــ� ال=3ـ مـ
جامعــات ال تل&ــoم بهــlا ال'ــ%$ وان تgــ�ن درجــة اع&.ــاد ال&�2فــل هــى ال�رجــة ال.قــ%رة 

 م� ال.4ل� االعلى لل4امعات قQل اج%اءات ال.-اق'ة العل-�ة لل\=] .
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